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WRZ.0002.8.2015 
 

Protokół nr X/15  
z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  

w dniu 27 sierpnia 2015 roku 
 
Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 27 sierpnia 2015 roku  
o godz. 14.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego 
w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na 
podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło  
25 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Powitał także przybyłych na obrady zaproszonych gości. Lista obecności gości 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Ad. 2 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że 
porządek obrad wraz z materiałami na sesję został dostarczony radnym poprzez 
program „eSesja” i przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od  

IX sesji. 
5. Interpelacje i zapytania radnych. 
6. Bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne na obszarze Powiatu 

Wodzisławskiego: 
a) informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
b) informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

7. Rozpatrzenie skarg i wniosków: 
a) Pani M.M.P. na działalność kierownika powiatowej jednostki 

organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo 
– Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 

b) wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku Pani M.T. dotyczącego 
przekształceń restrukturyzacyjnych w Szpitalu w Rydułtowach. 

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 
a) pokrycia ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 2014, 

b) powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Radlin, 

c) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 
29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015-2026, 

d) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 
29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2015 rok wraz z załącznikami. 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
10.Wnioski i oświadczenia radnych. 
11.Informacje bieżące. 
12.Zamknięcie obrad X sesji. 
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Wobec braku uwag i wniosków do ww. porządku obrad, Przewodniczący Rady 
Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do jego realizacji.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż protokół 
został przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie 
zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do 
przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział 
wzięło 15 radnych. Za przyjęciem głosowało 15 radnych, bez głosów przeciwnych 
i wstrzymujących się. 12 radnych nie głosowało. 
 
Protokół Nr IX/15 z obrad IX sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu  
30 lipca 2015 roku został przyjęty. 
 
Ad. 4 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła przedstawił sprawozdanie  
z działalności Zarządu Powiatu w okresie od IX sesji, które stanowi załącznik  
nr 3 do protokołu. 
 
Ad. 5 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że  
w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. 
 
Radny p. Ireneusz Serwotka zabierając głos powiedział, że jego zapytanie 
dotyczy realizacji inwestycji ulicy Chrobrego w Radlinie II. Dodał, że otrzymuje 
szereg głosów, które wyrażają zaniepokojenie przebiegiem tej inwestycji. 
Zapytał, czy na dzień dzisiejszy są jakieś przesłanki, które potwierdzałyby tezę, 
że zagrożony jest termin jej realizacji. Radny p. Ireneusz Serwotka powiedział 
także, że przed sesją rozmawiał z Członkiem Zarządu Powiatu p. Dariuszem 
Prusem  
i przekazał mu szereg szczegółowych pytań dotyczących tej inwestycji, które 
zostały przekazane na jego ręce. Poprosił o pisemną odpowiedź na pytania, aby 
móc uspokoić mieszkańców. 
 
Radny p. Grzegorz Kamiński przedstawił interpelację w sprawie rozważenia 
możliwości utworzenia dziennego domu seniora w ramach programu rządowego 
„SENIOR-WIGOR”, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
Radna p. Danuta Maćkowska powiedziała, że członkowie Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu prosili Naczelnika Wydziału Oświaty Panią Edytę Glenc  
o uzupełnienie informacji dotyczącej przygotowaniu szkół i placówek oświatowych 
do rozpoczęcia roku szkolnego i do tej pory jej nie otrzymali. W związku z tym 
zapytała, czy wiadomo już ilu nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych będzie 
procowało w niepełnym wymiarze godzin i czy stworzono możliwość 
ewentualnego uzupełnienia etatów w innych placówkach. Zapytała także, jakie są 
plany na najbliższe lata w stosunku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Radlinie, gdzie jak wiadomo liczba uczniów zainteresowanych kształceniem  
w tej placówce jest bardzo niska i gdyby doszło do likwidacji tejże szkoły, co 
będzie z tym budynkiem. Radna p. Danuta Maćkowska zwróciła się także do 
Naczelnika Wydziału Oświaty Pani Edyty Glenc z prośbą, aby przekazała Pani 
Dyrektor Białek, że „Pani Przewodnicząca Komisji Oświaty nigdy nie unikała 
spraw związanych z oświatą, a tym bardziej spotkań z dyrektorami. Byłam  
w wielu placówkach na zaproszenie dyrektorów, a podobnie jak praca dyrektora 
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podlega planowaniu, praca Pani Przewodniczącej Komisji Oświaty również 
podlega planowaniu. W związku z tym, zaplanowałam spotkanie z dyrektorami na 
miesiąc październik. I nie wiem, czy Pani dyrektor chce być bardziej papieska niż 
sam Papież, czy po prostu chce się ze mną zamienić.” 
 
Ad. 6 

� Bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne na obszarze Powiatu 
Wodzisławskiego. 

 
Ad. 6 a)  

� Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja 
Zdrowia i Pomocy Społecznej zapoznała się z Informacją. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Barbara Orzechowska 
przedstawiła informację na temat stanu sanitarno – higienicznego Powiatu 
Wodzisławskiego za rok 2014, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 
Radny p. Dawid Topol zapytał, czy fala ospy odnotowywana średnio co dwa 
lata, ma po części związek z tym, że jest coraz więcej opornych rodziców, którzy 
nie chcą szczepić swoich dzieci. 
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Barbara Orzechowska 
powiedziała, że na pewno nie jest to związane z opornością rodziców, dlatego, że 
kiedyś szczepienia przeciwko ospie nie było. W tej chwili jest to szczepienie 
nieobowiązkowe, do którego Sanepid zachęca, natomiast nikogo zmusić nie 
można. Ospa jest chorobą bardzo wysoce zakaźną i od zawsze obserwuje się 
nagły wzrost co kilka lat. Dodała, że Inspektor Sanitarny prowadzi działania pro 
szczepienne, m.in. w NZOZ-ach.  
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła powyższą Informację. 
 
Ad. 6 b)  

� Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że Komisja 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska zapoznała się ze Sprawozdaniem. 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii p. Maciej Witt przedstawił sprawozdanie  
z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie Powiatowego Inspektoratu 
Weterynarii w Wodzisławiu Śląskim w roku 2014, które stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 
 
Rada Powiatu Wodzisławskiego przyjęła powyższe Sprawozdanie.. 
 
Ad. 7 a) 

� Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M.M.P. na działalność 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim, stanowiący załącznik nr 7 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz, że strony 
skargi został zaproszone na sesję. 
 
Pani M.M.P. zabierając głos w sprawie powiedziała, że jest nauczycielem  
w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim. W maju zwróciła się do Dyrektora Placówki o udostępnienie informacji 
publicznej w formie pliku komputerowego z posiedzenia Rady Pedagogicznej  
w szkole, w której pracuje i na którym to posiedzeniu była. Pani Dyrektor 
odmówiła. Oddała zatem sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
i jest pewna, że orzeczenie będzie dla niej korzystne, z tego względu, że w tej 
sprawie orzekały już sądy administracyjne w Warszawie, w Opolu, w Krakowie 
oraz Sąd Najwyższy. Złożyła także do Rady Powiatu skargę na nieudostępnienie 
informacji publicznej. Dodała, że u Dyrekcji brakło dobrej woli, bo to nagranie 
mogło być udostępnione. Poinformowała także, że jej inicjatywa dotycząca 
poprawy relacji interpersonalnych w Placówce, została przez Panią Dyrektor 
Beatę Rączkę przedstawiona na Radzie Pedagogicznej 25 sierpnia w taki sposób, 
jakoby działała ona na rzecz likwidacji Placówki. Tendencyjnie wykorzystała 
fragmenty obrad z posiedzenia Komisji Organizacyjnych oraz pochopną 
wypowiedź Przewodniczącego Rady Powiatu, że szkołę trzeba zamknąć. Złączyła 
wypowiedzi Pani M.M.P. z tąże wypowiedzią i przedstawiła nagranie z posiedzenia 
na Radzie Pedagogicznej z zaproszeniem wszystkich pracowników 
dydaktycznych, administracji, obsługi oraz pomocy. Pani M.M.P. dodała, że  
w pewien sposób zmanipulowała, zastraszyła i nastawiła przeciwko niej mnóstwo 
ludzi. W tym kontekście padły także nazwiska niektórych z radnych. W ten 
sposób spowodowała tylko eskalację problemu. Dodała, że z uwagi na jej stan 
zdrowia oraz potrzebę sprawowania opieki nad 90 – letnią matką i jeszcze małą 
córką, wycofuje się z dalszego zaangażowania w tą sprawę. Szczególnie, że na 
Radzie nauczyciele sami podali propozycje jak poprawić atmosferę w Zespole 
Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rewalidacyjnych. Wszyscy uznali, że 
mediatorzy nie są konieczni. Pani M.M.P. zwróciła się do Rady Powiatu z prośbą  
o to, żeby spowodowano, aby nagranie z konferencji z 25 i 26 sierpnia br. zostało 
zachowane. 
 
Radna p. Danuta Maćkowska odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego 
Rady o zamknięciu szkoły, która została przytoczona przez Panią M.M.P. 
przypomniała nauczycielom zgromadzonym na sali obrad, że art. 5 ustawy  
o systemie oświaty wyraźnie mówi, że zakładanie, prowadzenie, utrzymanie oraz 
ewentualna likwidacja placówek oświatowych należy do obowiązkowych zadań 
własnych powiatu. Więc nic zdrożnego Przewodniczący Rady Powiatu nie 
powiedział i nie popełnił żadnego błędu, po prostu przypomniał co należy do 
obowiązków organu prowadzącego. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że widzi, że 
zgromadzeni na sali nauczyciele chcieliby zabrać głos, ale uważa, że prawo do 
zabrania głosu ma Pani Skarżąca i ewentualnie miałaby taki głos Pani Dyrektor, 
ale ona jest nieobecna. Jeżeli zgromadzeni nauczyciele chcieliby zabrać głos  
w sprawie sytuacji ogólnej, bo tylko w tym kontekście mogą zabrać głos,  
a nie jeśli idzie o meritum sprawy, to proponuje poczekać na punkt „wolne głosy  
i wnioski” i wtedy umożliwi zgromadzonym na sali gościom zabranie głosu. 
 
Radny p. Ryszard Zalewski zabierając głos zapytał, czy nie lepiej byłoby gdyby 
zgromadzeni Państwo mieli możliwość zabrania głosu w tej chwili, ponieważ 
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obrady mogą jeszcze długo potrwać i będą musieli czekać do punktu „wolne 
głosy i wnioski”, a tak mogłoby to zaoszczędzić niektórym osobom czas. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala powiedział, że jest 
zobowiązany statutem i decyzją radnych pilnować porządku obrad i nie widzi 
powodu dla którego mógłby bez zgody radnych go zmienić. Zwracając się do 
radnego p. Ryszarda Zalewskiego powiedział, że jeżeli chciałby zmienić porządek 
obrad i przesunąć punkt „wolne głosy i wnioski”, to on dokończy ten punkt  
i oczekiwałby złożenia wniosku dla całej Rady i to Rada podejmie decyzję w tej 
sprawie. Nie widzi innej możliwości. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M.M.P. na działalność 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek 
Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych,  
6 głosów przeciw, 5 wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/115/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pani M.M.P. na działalność kierownika powiatowej 
jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – 
Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim została podjęta. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
 
Ad. 7 b) 

� Projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia 
wniosku Pani M.T. dotyczącego przekształceń restrukturyzacyjnych  
w Szpitalu w Rydułtowach, stanowiący załącznik nr 9 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu oraz przez 
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku 
Pani M.T. dotyczącego przekształceń restrukturyzacyjnych w Szpitalu  
w Rydułtowach. W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 
24 radnych, 1 głos wstrzymujący się, bez głosów przeciwnych. 
Uchwała Nr X/116/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
wskazania nowego terminu rozpatrzenia wniosku Pani M.T. dotyczącego 
przekształceń restrukturyzacyjnych w Szpitalu w Rydułtowach została 
podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
Ad. 8 a) 

� Projekt uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 2014, 
stanowiący załącznik nr 11 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu oraz przez 
Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej. 



6 
 

Radny p. Ryszard Zalewski powiedział, że jeżeli chodzi o szpital, to zarówno 
on, jak i Klub PiS będzie głosował za, ponieważ inaczej byłoby konieczne 
rozważenie prywatyzacji szpitala, a Klub PiS jest przeciwko prywatyzacji. 
Zaapelował, aby podjąć działania, aby ujemny wynik był jak najmniejszy za ten 
rok, a najlepiej jakby go w ogóle nie było. 
 
Radny p. Arkadiusz Skowron podziękował p. Ryszardowi Zalewskiemu, że 
Klub poprze uchwałę, która jest bardzo ważna dla szpitala. Podziękował, że Klub 
PiS nie głosuje politycznie, tylko ekonomicznie. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego 
Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach  
i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 2014.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/117/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
pokrycia ujemnego wyniku finansowego Powiatowego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim  
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim za rok 2014 została podjęta jednogłośnie. 
Uchwała ta stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
Ad. 8 b) 

� Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Radlin, stanowiący załącznik nr 13 do 
protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska oraz przez Komisję Budżetu. 
 
Radny p. Mateusz Góral zapytał, czy w związku z przekazaniem dróg Miastu 
Radlin, Powiat będzie musiał dołożyć jakieś środki do ich utrzymania. 
 
Członek Zarządu Powiatu p. Dariusz Prus odpowiedział, że tak jak  
w uzasadnieniu do projektu uchwały jest napisane, Miasto Radlin przejmuje 
bieżące utrzymanie. Powiat dodatkowych kosztów nie będzie ponosił. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania 
publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach 
administracyjnych Miasta Radlin. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za 
przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/118/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
powierzenia Gminie Miasto Radlin zadania publicznego zarządzania 
drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta 
Radlin została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 14 do 
protokołu. 
 
Ad. 8 c) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia 
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Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 - 
2026, stanowiący załącznik nr 15 do protokołu. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska, przez Komisję Budżetu oraz przez Komisję Oświaty, Kultury  
i Sportu. 
 
Głosów w dyskusji nie było. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr III/48/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 - 2026.  
W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, 
bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/119/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/48/2015 z dnia 
29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata 2015 – 2026 została podjęta 
jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Ad. 8 d) 

� Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego 
Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik 

nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że projekt 
uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska, przez Komisję Budżetu oraz przez Komisję Oświaty, Kultury  
i Sportu. 
 
Skarbnik Powiatu p. Mariusz Rakowski w imieniu Zarządu Powiatu zgłosił 
autopoprawkę do powyższego projektu uchwały, polegającą na dodaniu 
dodatkowego paragrafu o brzmieniu:  
„§ 3. Zmienia się Uchwałę Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 
29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2015 rok 
wraz z załącznikami, w ten sposób, że: 

1) § 3 pkt 2 ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
„finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 
5 513 848,00 zł” 

2) § 6 pkt 1 lit. b ww. uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
„finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 
5 513 848,00 zł.” 

 
Pozostałe paragrafy otrzymują kolejną numerację. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala przystąpił do głosowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego  
Nr III/49/2015 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu 
Wodzisławskiego na 2015 rok wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 
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25 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, bez głosów przeciwnych  
i wstrzymujących się. 
Uchwała Nr X/120/2015 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie 
zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/49/2015 z dnia 
29 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 
2015 rok wraz z załącznikami została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta 
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
  
Ad. 9 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła odpowiadając radnemu  
p. Grzegorzowi Kamińskiemu powiedział, że propozycja, która została przez 
niego złożona będzie rozważana na posiedzeniu Zarządu, ale podkreślił, że  
w strategii powiatu zapisano, że w ramach działalności PPZOZ ma zostać 
utworzone miejsce dziennego i stałego pobytu dla osób starszych i być może to 
rozwiązanie będzie korzystniejsze ze względu na to, że jest możliwość uzyskania 
większej kwoty dofinansowania.  
   
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła do udzielenia odpowiedzi na 
pytania radnej p. Danuty Maćkowskiej wyznaczył Naczelnika Wydziału Oświaty  
p. Edytę Glenc. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Edyta Glenc powiedziała, że na dzień 
dzisiejszy wniosek o przeniesienie w stan nieczynny złożył jeden nauczyciel  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i ten stan nieczynny będzie realizowany. 
Jeżeli chodzi o zwolnienia w trybie art. 20 to zostało zwolnionych 9 nauczycieli. 
Natomiast uzupełnienia etatów dotyczą: jednego nauczyciela z I LO, które go 
uzupełnia w Zespole Szkół Technicznych oraz dwóch w Zespole Szkół 
Ekonomicznych, z czego jeden nauczyciel będzie uzupełniał w I LO, a dla 
drugiego do poniedziałku te godziny będą, jeżeli nie, to będzie miał wtedy 
obniżony wymiar czasu pracy. W Zespole Szkół Technicznych dla nauczyciela 
fizyki poszukiwane są godziny, w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego 
trzech nauczycieli uzupełnia etat, w Zespole Szkół Zawodowych jeden nauczyciel 
uzupełnia godziny w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego, w LO  
w Rydułtowach dwóch nauczycieli było wykazanych, ale ci sami nauczyciele nie 
wykazują zainteresowania uzupełnieniem, więc będą pracować w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, ponieważ nie przyjęli propozycji uzupełnienia etatu.  
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach trzech nauczycieli 
będzie uzupełniało w LO w Rydułtowach. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Radlinie siedmiu nauczycieli jest do uzupełnienia, na dzień dzisiejszy czterech 
będzie uzupełniało na pewno w Zespole Szkół Zawodowych, a trzech będzie 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dwóch nauczycieli poprosiło 
dyrektorów o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, ponieważ 
znaleźli pracę w innych szkołach. Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące przyszłości 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radlinie, Naczelnik Wydziału Oświaty  
p. Edyta Glenc powiedziała, że w dniu wczorajszym Zarząd Powiatu przyjął 
koncepcję utworzenia Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim. Będzie to jedna placówka, w skład której 
mają wejść szkoły młodzieżowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych 
w Wodzisławiu Śląskim i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego 
w Radlinie ze szkołami dla dorosłych wchodzących w skład PCKU w Wodzisławiu 
Śląskim, jeżeli nadzór prawny przy wojewodzie nie będzie wnosił przeszkód 
prawnych. Odnosząc się do mian w PCKU dodała, że niektórzy radni nieraz mieli 
wątpliwości dlaczego zdarza się, że nauczyciele pracują w trzech szkołach, a to 
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wynika z faktu, że to są te same zawody, a nauczyciele musieli mieć stosunek 
pracy z poszczególnymi dyrektorami. Teraz będzie jeden pracodawca, który 
będzie decydował o arkuszu organizacyjnym i przydzielał godziny w ramach 
jednej placówki dla nauczycieli skoncentrowanych w jedno centrum. W tej szkole 
Zarząd chce również realizować ciekawy projekt dla osób niepełnosprawnych  
z tytułu ich aktywności zawodowej. Jeżeli dostanie dofinansowanie w ramach 
projektu „Sprawni zawodowo”. Miałby on być realizowany od 1 marca 2016 rok 
do 31 sierpnia 2018 roku. No i ta szkoła jeśli chodzi w ogóle o perspektywy snute 
kilka lat temu, miała generalnie zawsze być zasadniczą szkołą zawodową. 
Problemem jest tylko to, że młodzież nie za bardzo jest zainteresowana 
kształceniem w zasadniczej szkole zawodowej, dlatego ten nabór jest taki 
oporny. Ale kiedy się już na dobre rozpocznie rok szkolny, to okazuje się, że 
niekiedy ta zasadnicza szkoła zawodowa dla tych, którzy się pomylili z wyborem 
kształcenia i za bardzo zawyżyli swoje umiejętności kierując się do technikum 
jest kołem ratunkowym. Dlatego właśnie Zarząd chce tę zasadniczą szkołę 
zawodową utrzymać w funkcjonowaniu, bo proponuje ona zawody potrzebne na 
rynku pracy takie jak monter – mechanik, elektromechanik, mechanik pojazdów 
samochodowych i różne inne zawody w klasie wielozawodowej. 
 
Radna p. Danuta Maćkowska zapytała, czy oprócz tego projektu o którym 
wspomniano i tych kierunkach, które już są w Radlinie z Wodzisławia zostaną 
przeniesione jakieś inne profile i kierunki żeby tą szkołę zapełnić. 
 
Naczelnik Wydziału Oświaty p. Edyta Glenc powiedziała, że cały problem 
polega na tym, że przez wiele ostatnich lat szkoła ta głównie była ukierunkowana 
na kształcenie górnicze. Teraz, kiedy ta branża nie cieszy się tak dużą 
popularnością, nadal te zawody elektryczno – mechaniczne się tam proponuje. 
Są to zawody takie jak: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektryk, 
mechanik pojazdów samochodowych, monter mechatronik oraz klasa 
wielozawodowa. 
 
Ad. 10 
Nie odnotowano. 
 
Ad. 11 
Nauczyciel ZPSWR p. M.M.K. zabierając głos powiedziała, że nauczyciele 
placówki, w której pracuje żałują, że radni nie skorzystali z zaproszenia, jakie 
szkoła do nich wystosowała do uczestnictwa w radzie pedagogicznej, bo mieliby 
wtedy prawdziwy obraz tego co dzieje się w tej placówce. A dzieje się dobrze. 
Dodała, że te interpersonalne, zaburzone stosunki, o których wcześniej mówiła  
p. M.M.P. to są jednostkowe sytuacje wynikające z tego, że kilkoro osób od kilku 
lat wnosi ciągłe skargi, oskarżenia, pisze anonimy i donosy, co zaburza normalny 
rytm pracy całej radzie pedagogicznej, nie tylko dyrekcji. Od kiedy nastała 
obecna dyrekcja założeniem było to, żeby zapracować na dobry wizerunek  
i wszyscy robią to od kilku lat. Potwierdzeniem tego są liczne sukcesy jakie 
szkoła osiąga w różnych dziedzinach, kadra jest wysoko wyspecjalizowana, ciągle 
rozszerzana jest oferta. Pani M.M.K. dodała, że jednak ze względu na to, że w 
placówce jest zatrudnionych 150 osób, to nie ma takiej możliwości żeby wszyscy 
byli jednomyślni i jednogłośni. Większość rady pedagogicznej jest podbudowana 
tym, że takie jest zakończenie skargi. Zaprosiła wszystkich radnych do 
zobaczenia placówki. 
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Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych z: 
− pismem Prezesa Zarządu Firmy LETA AUTO-TEST SP Z O.O., 
− pismem dot. przekształceń w szpitalu w Rydułtowach. Dodał, że zgodnie  

z prawem nie widzi możliwości zajęcia się przez Radę Powiatu tą sprawą, 
gdyż pismo nie zawiera danych wnioskodawcy lub wnioskodawców. Dopóki 
radny wymieniony w piśmie nie dołączy podpisów z danymi adresowymi 
wniosek pozostanie bez rozpatrzenia przez Radę, 

− pismem Wójta Gminy Porąbka, 
− pismem Czesława Sobierajskiego - Posła na Sejm RP, 
− wnioskiem Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej dotyczącym zmiany 

terminu sesji wrześniowej, 
− z informacją na temat uroczystości i spotkań, w których udział wzięło 

Prezydium Rady Powiatu w czasie od ostatniej sesji, która stanowi 
załącznik nr 19 do protokołu, 

− z harmonogramem posiedzeń komisji w miesiącu wrześniu. 
 
Powyższe pisma są dostępne do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu oraz 
Współpracy Zagranicznej, a dwa pierwsze zostały przesłane Radnym 
elektronicznie. 
 
Starosta Wodzisławski p. Tadeusz Skatuła zaprosił radnych na amatorskie 
zawody zaprzęgania końmi wyścigowymi, które odbędą się w dniu 5 września br., 
na blues dla niepełnosprawnych, który będzie miał miejsce w dniu 11 września 
br., na spotkania z delegacją z Powiatu Tczewskiego, która będzie gościć  
w Powiecie Wodzisławskim w dniach 10 - 12 września oraz na Powiatowe zawody 
pożarnicze z udziałem drużyn OSP z terenu całego Powiatu Wodzisławskiego, 
które odbędą się 26 września br. 
 
Ad. 12 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu  
p. Eugeniusz Wala zamknął obrady X sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego  
o godz.15.45. 
 
 
 
Protokołowała: 
Agnieszka Konior 
 
           Przewodniczący Rady 
 
       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 


